
Договір 

про співпрацю та партнерство зі створення спільного продукту  

бренду колекції одягу 

 

місто Київ «___» ______ 202_р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», іменоване 

надалі  «Замовник», в особі директора ____________________, яка діє на підставі Статуту, 

з однієї сторони та фізична особа - підприємець ___________________, що діє на підставі 

Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, іменована надалі  «Виконавець», з іншої сторони, які разом 

іменуються «Сторони», а окремо один від одного «Сторона», уклали даний договір про 

наступне: 

1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.  Метою даного договору є колаборація Сторін, а саме створення спільного 

продукту через об'єднання зусиль, а саме бренду колекції одягу маючи на меті отримати 

прибуток від продажу колекції одягу. 

1.2. За цим договором Виконавець зобов'язується створити для Замовника свою 

серію малюнків (зображень) або малює їх на замовлення Замовника, а Замовник  

зобов'язується власними силами враховуючи авторські розробки дизайнерів та технологій 

створити прототипи, а зрештою готові вироби колекцію одягу для подальшої її продажу на 

ринку України і у всьому світі – в країнах, перелік яких є у додатку № - 1 до цього договору.   

1.3. Готові вироби колекції одягу будуть виставленні та продаватися на веб-сайті 

Замовника – https ______________ (надалі у тексті – веб-сайт), а також в сеті торгових 

магазинів з продажу одягу.  

1.4.  Всі виключні авторські права на використання малюнків (зображень), які будуть 

затвердженні Замовником передаються Замовнику на їх використання на умовах цього 

договору.  

Під використанням малюнків (зображень) у цьому договорі розуміється реалізація 

(продаж) колекції одягу зі зображенням малюнків, які були створенні Виконавцем та 

затвердженні Замовником.  

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

  2.1. Виконавець зобов'язується створювати малюнки (зображення) відповідно до 

завданням Замовника, яке надсилається на електронну пошту Виконавця.  

2.2. Виконавець зобов'язується створювати малюнки (зображення) самотужки та 

засобами та гарантує наявність у нього авторських прав на твори. Строк створення 

малюнків (зображень) передбачаються у завданні. 

  2.3. Замовник зобов'язується розглянути представлений Виконавцем малюнки 

(зображення) та сповістити Виконавця або про схвалення роботи, або про необхідність 

внесення поправок та доопрацювань із зазначенням необхідних виправлень. При отриманні 

вказівки Замовника про внесення поправок та доопрацювань Виконавець зобов'язується в 



узгоджені терміни внести потрібні виправлення та повторно подати малюнки (зображення). 

При отриманні схвалення (затвердження) Замовника Виконавець зобов'язується подати 

(передати) малюнки (зображення) у вигляді контурного промальованого зображення та 

його колірні варіанти у роздрукованому вигляді, а також на носії СД-диску (або іншого 

зовнішнього носія), а також відправити на електронну пошту Замовника. 

 2.4. Замовник зобов'язується на маркетингових матеріалах вказувати найменування 

Замовника та прізвище ім’я по батькові Виконавця. 

2.5. З остаточного варіанту малюнка (зображення) знімається кольорова копія, на 

якій проставляються позначки про здачу малюнку (зображення) Виконавцем та прийняття 

його Замовником, підписи сторін, а також дата приймання. Малюнок (зображення) 

вважається прийнятим з підписання Сторонами копії малюнку (зображення). Виконавцю 

передаються права Замовнику на малюнки (зображення) тільки ті, які були прийняті за 

вищевказаною формою. 

  2.6. Факт передачі Замовнику виключних авторських прав на малюнки (зображення) 

вважається переданим з моменту підписання Сторонами завдання створення відповідного 

малюнку (зображення).  

2.7. Виконавець надає Замовнику виключні права на створювані ним малюнки 

(зображення), а саме: 

2.7.1. Право на використання малюнків (зображень) на брендах колекції одягу, 

виробленого Замовником власними силами або за допомогою третіх осіб у тому числі з 

правом використовувати малюнки (зображення) на одягу під фірмовим найменуванням, 

виробничою маркою та товарним знаком Замовника – «_____________» (при умові 

дотримання п.2.4. цього договору). 

2.7.2. право відступати (передавати) на договірних умовах отримані за цим 

договором права третім особам. 

2.8. Розмір та порядок сплати винагороди Виконавцю за створювані ним малюнки 

(зображення) та передачу прав на них передбачається у розділі 3 цього договору. 

2.9. Дія виключних авторських прав, які передаються Замовнику не обмежується 

територіальними межами та строками. 

 2.10. Виконавець не зберігає за собою право використати малюнки (зображення) 

самостійно або надавати аналогічні права на його використання третім особам. 

2.11. Виконавець не має права використовувати створені Замовником матеріали 

(вироби) на умовах цього договору у своїх цілях або самостійно виробляти зі сторонніми 

підрядниками (третіми особами) «підробки» тощо. 

3. ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ 

 


